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Názov cvičenia: Konfigurácia siete peer-to-peer so spoločným riadením 
prístupu na platforme Windows 98 

Ciel cvičenia: 
• Naučiť sa konfigurovať zdielanie priečinkov v sieti P2P s operačným systémom na 

platforme  Windows 98 a pri individuálnom riadení prístupu 
• Naučiť sa nastavovať úrovne prístupu a ošetrenie prístupov heslami, správa 

prístupových hesiel 
• Naučiť sa pripájať vzdialené priečinky ako sieťové disky 
• Naučiť sa pracovať so vzdialenými priečinkami v MS DOS-e 
• Naučiť sa pracovať s programom Sledovanie siete a využívať ho na sledovanie 

a správu vzdialených prístupov 
 

Všeobecné pokyny: 
Pracujte výhradne s materiálom, ktorý Vám bude pridelený vyučujúcim 
Pred začiatkom práce si dôsledne skontrolujte funkčnosť prideleného HW 
Pri práci dôsledne dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a laboratórny poriadok 
O priebehu práce a jej výsledkoch spracujte štandardný protokol 

Zadanie: 
1 Vytvorenie siete a konfigurácia zdielania priečinkov 
1.1 Vytvorte sieť na pripojenie dvoch počítačov s WIN98. 
1.2 Vytvorte fyzickú vrstvu siete medzi dvoma určenými počítačmi, pracovne ich označíme 

PC1 a PC2. Konkrétne PC pridelí vyučujúci. 
1.3 Overte správnu funkciu operačného systému. Konfigurujte IP protokol na obidvoch PC. 

Pre PC1  zvoľte IP 192.168.100.201, pre PC2 zadajte IP 192.168.100.202 
1.4 Na obidvoch PC nakonfigurujte na karte sieťových nastavení možnosť zdielať súbory 

a priečinky a riadeie prístupu nastavte ako individuálne  
1.5 Na  PC1 vytvorte tri zdieľane priečinky – UCT 1, UCT 2, UCT 3. Na PC2  vytvorte tri 

zdieľane priečinky ZAL 1, ZAL 2 a ZAL 3. 
1.6 Priečinky UCT1 a ZAL1 budú iba na čítanie,  heslo pre UCT1: UCTREAD ; heslo pre 

ZAL1:  ZALREAD. 
1.7 Priečinky UCT2 a ZAL2 budú prístupné na plný prístup;  heslo pre UCT2: UCTWRITE; 

heslo pre ZAL2:  ZALWRITE.  
1.8 Priečinky UCT3 a ZAL3 budú prístupné podľa hesla: WRITUCT3 a READUCT3 pre 

PC1 a WRITZAL3 a READZAL3 pre PC2. 
1.9 V každom priečinku vytvorte overovací textový súbor s názvom, ktorý zodpovedá jeho 

umiestneniu v sústave priečinkov, napr.: TestUCT2.txt, TestZAL1.txt a pod. 
1.10 Overte, či druh prístupu do jednotlivých priečinkov zodpovedá zadaniu. Overte prístupy 

do všetkých zdielaných priečinkov. Zabraňte ukladaniu prístupových hesiel na disk. 
U priečinkov, kde na druh prístupu závisí od zadaného hesla, zvolte nasledovný prístup: 
do priečinku UCT3 vstupte s heslom, umožňujúcim plný prístup, do priečinku ZAL3 
vstupte s heslom, umožňujúcim prístup iba na čítanie. 
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2 Overenie správnosti sieťových nastavení 
2.1 Na overenie funkčnosti nastavení zavolajte vyučujúceho, aby preveril správnosť 

nastavení a ohodnotil Vašu prácu. 
2.2 Overte že po prihlásení sa na prístup do priečinka určitým heslom je heslo zapamätané 

a po ukončení spojenia s priečinkom jeho opätovnom otvorení nie je potrebné heslo 
znovu zadávať. Opätovné použitie hesla je potrebné prístupu iba po odhlásení 
a opätovnom prihlásení sa užívateľa, resp. po reštarte počítača. 

2.3 Overte, že ak ste pristúpili do priečinku v určitom režime (napr. do priečinku ZAL3 bol 
použitý prístup iba na čítanie), je možné zmeniť typ prístupu iba po odhlásení 
a prihlásení užívateľa, resp. reštarte počítača. 

2.4 Overte vplyv uloženia mena a hesla na disk. Vykonajte prihlásenie sa do vzdialeného 
priečinka UCT1 (z PC2) a ZAL1 (z PC1) s tým, že sa heslá budú uložené na disk. 
Overte, že po uložení hesla na disk nie je potrebné heslo opätovne zadávať po odhlásení 
sa a opätovnom prihlásení sa užívateľa, resp. reštarte počítača a prístup do takto 
ošetrených priečinkov ostáva voľný aj bez zadania hesla. 

2.5 Vykonajte prečistenie obidvoch PC od všetkých hesiel uložených na disk  
(súbory *.pwl) 

 
3 Práca so vzdialenými priečinkami v MS DOS-e 
3.1 Do priečinkov ZAL2 na PC2 a UCT2 na PC1 pripravte programy vhodné pre operačný 

systém MS DOS – podľa pokynov vyučujúceho (T 602, Prehistorik, ...) 
3.2 Na PC1 pripojte priečinok ZAL2 ako sieťový disk M 
3.3 Na PC2 pripojte priečinok UCT2 ako sieťový disk N 
3.4 Na overenie funkčnosti nastavení zavolajte vyučujúceho, aby preveril správnosť 

nastavení a ohodnotil Vašu prácu. 
3.5 Overte v grafickom prostredí Windows vzdialený prístup do priečinkov UCT2 a ZAL2 

prostredníctvom sieťových diskov M, resp. N. 
3.6 Prejdite do prostredia MS DOS na obidvoch PC 
3.7 Overte v  prostredí príkazového riadku MS DOS vzdialený prístup do priečinkov UCT2 

a ZAL2 prostredníctvom sieťových diskov M, resp. N. 
3.8 Overte možnosť vzdialeného spúšťania programov v prostredí MS DOS 
3.9 Overte možnosť práce so vzdialeným priečinkom v prostredí MS DOS nakopírovaním 

vybraného súboru (určí vyučujúci) z lokálneho disku do vzdialeného priečinka, 
prečítaním obsahu textového súboru vo vzdialeném priečinku v režime MS DOS, 
prípadne jeho editovaním prostredníctvom vhodného textového MS DOS editora. 

4 Program Sledovanie siete 
4.1 Pomocou programu na sledovanie siete zistite, ktorý užívateľ je pripojený vzdialeným 

prístupom, ktoré súbory má otvorené a v akom režime. 
4.2 Overte možnosť odpojiť vzdialeného používateľa. 
4.3 Urobte prehľad  zdieľaných priečinkov na Vašom počítači. 

 
5 Uvedenie počítačov do pôvodného stavu a ukončenie práce 
5.1 Zrušte zdielanie u všetkých Vami vytvorených a konfigurovaných priečinkov. 
5.2 Odstráňte všetky Vami vytvorené súbory, priečinky a konfigurácie vrátane konfigurácie 

IP adresy 
5.3 Odstráňte fyzickú vrstvu siete medzi PC1 a PC2 a uveďte pravovisko do pôvodného 

stavu. 
 


